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تازه های مطبوعات
••اعتماد -علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی
با اشاره به سفر اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل
به تهران نوشت :گزارشگر ویژه سازمان ملل در
کنفرانس مطبوعاتی یــادآوری کرد که تحریمها
 ۱۰۰تا  ۱۲۰میلیارد دالر از داراییهای ایران
را مسدود کرده و موجب افزایش قیمت کاالهای
وارداتــی و کاهش کیفیت آن ها شده است .این
موضوع ب ه خوبی نشان از اثرگذاری غیرقابل انکار
تحریمها ،نه تنها بر اقتصاد بلکه حتی بر سبک
زندگی ایرانیان در همه شئون اجتماعی دارد که
البته شاید برای مردم روشن و بدیهی باشد ،اما
همچنانشاهدهستیمکهبرخیمسئوالنوفعاالن
سیاسیدرصددانکارآنبرمیآیندودرتداوممشی
سیاسی ناپسندی که هدف آن تخطئه دولت قبل
بود،اهمیتتحریمراانکارمیکنند.
••کیهان–اینروزنامهنوشت:برجامبرایمدعیان
اصالحات ،به قول مولوی ،آن بت عیاری است که
هر لحظه به شکلی درمیآید .در دوره مذاکرات
آب خوردن مردم هم به آن پیوند میخورد .وقتی
مردم مطالبه میوهاش را کنند ،باغ سیب و گالبی
میشود که فعال باید منتظر محصول ماند و عجله
نکرد .وقتی هم تقش درآمد میگویند مگر هدف
برجاماقتصادیبود؟چهکشکیچهپشمی؟حال
چندسالیگذشتهومردمزیرفشارآوارتدابیرهشت
ساله حضرات هستند و گمان میکنند بار دیگر
وقتآنشدهکهاینشغالرادرخمرنگرزیفرووبه
جای «طاووس علیین» به مردم قالب کنند .فارغ از
اینکهاینشغالدیگرپشمیندارد.
••شرق -این روزنامه نوشت  :گفتوگوی اخیر
مدیرعامل ایــرانخــودرو با خبرنگار شبکه افق
شگفتانگیز بود! شنیده بودیم تقیه شرط بقاست
اما ندیده بودیم این میزان بیتوجهی به شعور
مخاطب شرط بقا باشد! گویی این مدیر عالیرتبه
اصال از تاریخ خودروسازی در ایــران و آن چه در
ش دهه بر این صنعت گذشته و در طول
بیش از ش 
این مدت از سوی این صنعت بر مردم رفته است و
دههاهزارنفریکهزیرخاکفرستادهخبرندارد!
••جوان – این روزنامه نوشت :در حالی که نگرانی
از قحطی و فاجعه جهانی به تمام دنیا تسری
یافتهاست ،شاید تنها راهکار خودکفایی در تولید
غالت و محصوالت استراتژیکی همچون گندم
باشد که میتواند ما را از تبعات جهانی این بحران
نجاتدهد.ایندرحالیاستکهبهرغمدستیابی
به خودکفایی گندم بیمهری و حتی تمسخر
مسئله خودکفایی در غــات از ســوی افــرادی
همچونعیسیکالنتریکهدردولتهایگذشته
پستهایی همچون وزیر کشاورزی ،مشاور معاون
اول دولت در امور آب و کشاورزی و رئیس سازمان
محیطزیست را بر عهده داشت ،موجب شد دوباره
در این زمینه به واردات وابسته و از تالطمهای
جهانی متأثر شویم.

انعکاس
••اعتمادآنالین نوشت :شبکه صهیونیستی
«کان» اذعان کرد تمام مانورهایی که اسرائیل
انــجــام مــیدهــد فــقــط در حــد حـــرف اســت؛
کشورهای غربی اکنون مشغول اوکراین هستند
و رژیم صهیونیستی تنهاست.
••دیــده بــان ایـــران نوشت :حجت االســام
والمسلمین برته مدیر مسئول خبرگزاری حوزه
با بررسی حضور مبلغان در متاورس ،گفت :از
آن جا که باطل به دنبال حذف جبهه حق است
 ،اما جبهه حق به دنبال سعادت و نجات جبهه
باطل است ،تا مبلغان این روحیه را پیدا نکنند،
زمینه حضور موثر در فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی و متاورس را نخواهند داشت.
••عصر ایــران نوشت :سردار سرلشکر حسین
سالمی فرمانده سپاه در ارتباط تلفنی با اجتماع
مردم لنگرود سرود «سالم فرمانده» را یک اجرای
آسمانی خواند و اظهار کرد :سرود سالم فرمانده
در تاریخ کشور ماندگار خواهد شد زیرا یک کار
فرهنگی زیبا در جمهوری اسالمی بود.
••رویداد 24خبر داد«:محزون» مدیرکل دفتر
جمعیت و سرشماری مرکز آمــار ایــران گفت۵ :
میلیون و  ۴۰۰هزار آقا و  ۴میلیون و  ۴۰۰هزار
خانم ازدواج نکرده در سن ازدواج در کشور داریم.
••دیده بان ایران نوشت:پورابراهیمی رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «از
دولــت میخواهیم ظرفیت پرداخت یارانه را
به  95درصد افزایش دهــد» ،افــزود :مجلس و
کمیسیون اقتصادی به این موضوع ورود کرده و
نشست مشترکی با وزیر کار خواهیم داشت چون
موضوع بازنگری و دهکبندیها در دستور کار
مجلس است.
••تابناک نوشت:دادستان تبریزگفت :تعدادی
از عوامل اصلی اخالل در نظم بازی پرسپولیس
دستگیر شدند .دستورهای الزم برای شناسایی
و بازداشت دیگر افــرادی که مرتکب رفتارهای
مجرمانه شدهاند صادر شده است.

«مورا» و«شیختمیم
همچنانپیگیراحیایبرجام
»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا :به تماس مستمر بین تهران و
واشنگتن برای دستیابی به توافق ادامه می دهیم
گــروه سیاسی-مذاکرات ویــن در مــدت اخیر
دستخوش تحوالت و البته نوسانهای مختلفی
بوده است .در این راستا ،پس از طی دورهای از
رکود و سکون در روند مذاکرات که تا حد زیادی بر
اساس آن چه در محافل رسانهای و سیاسی اعالم
شده،براثراصرارهایجدیطرفآمریکاییمبنی
بر ضرورت باقی ماندن نام سپاه پاسداران انقالب

اسالمیدرفهرستسازمانهایتروریستیآمریکا
(فهرست)FTOایجادشد،بهتازگی«،انریکهمورا»،
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
سفری چند روزه به تهران انجام داد و با مقامهای
ایرانیبهدیداروگفتوگوپرداخت.گفتوگوهایی
کهپسازاتمامبااستقبالروبهروشدندوبسیاری
از ایجاد گشایش در روند مذاکرات اتمی وین خبر

دادنــد (به طور خاص «جــوزپ بــورل» نیز بر این
مسئله صحه گذاشت ).این تحول در کنار انتشار
خبر سفررئیس جمهور کشورمان به عمان (که به
طور سنتی در میانجی گری میان ایران و آمریکا
نقش داشته) و همچنین گمانه زنیهایی که در
بارهسفراخیر«حسینامیرعبداللهیان»بهامارات
و رایزنیهای وی با مقامهای اماراتی و حضور
همزمانیکهیئتآمریکاییدراینکشورمنتشر
شد ،همه و همه ،بار دیگر امیدها در باره احتمال
شدن
تقویتشدنروندمذاکراتاتمیوینوبیشتر ِ
شانس دستیابی به یک توافق در قالب مذاکرات
مذکور را افــزایــش داده انــد .مسئول سیاست
خارجیاتحادیهاروپا،امادرتماستلفنیباحسین
امیرعبداللهیان بار دیگر موضوع مذاکرات وین
را مطرح کرده است .براساس خبری که دستگاه
دیپلماسیدراختیارخبرگزاریهاقراردادهاست،
بورل ضمن تاکید بر ابتکارات مطرح شده از سوی
جمهوری اسالمی ایران در طول مذاکرات وین،
ابرازکرد:مااکنوندرمسیرجدیدتداومگفتوگو
و تمرکز بر راهحلها قرار داریم .وی با بیان این که
ما مصمم هستیم در تماس مستمر بین تهران و
واشنگتن به منظور نزدیک ساختن دیدگاهها به
تالش خود ادامه دهیم ،اظهارکرد :برای رسیدن
به نتیجه خوب امیدوار هستم.وزیر امور خارجه
کشورمان نیز در این گفت وگو ،با اشــاره به سفر
اخیرانریکهمورا،معاونمسئولسیاستخارجی
اتحادیه اروپا به تهران گفت :در سفر وی ابتکاراتی
موردبررسیقرارگرفتهاست.ویبااشارهبهجدی
بــودن جمهوری اسالمی ایــران در توافق قوی و
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پایدار گفت :تهران حسن نیت و اراده الزم را برای
رسیدن به یک توافق دارد.این بار نیز گویی که نام
امیرقطربامذاکراتبرایاحیایبرجامگرهخورده
باشد ،شیخ تمیم در دیدار با صدراعظم آلمان به
موضوع برنامه هستهای ایران و مذاکرات وین هم
پرداخت و گفت :با شولتز بر حل و فصل مسالمت
آمیز پرونده هستهای ایــران تأکید کردیم .ما به
ضرورت توافق ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا
پرداختیم و در این خصوص خوش بین هستیم.
امیدواریمدوطرفبهتوافقدستیابندوقطرآماده
مشارکت در حل و فصل این پرونده است«.محمد
بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر امور خارجه قطر
نیزگفت :مقامات ایرانی به ما اطالع دادهاند که
آمادهپذیرفتنراهکارمیانهبرایحلوفصلپرونده
هستهای ایــران هستند .تزریق مقادیر بیشتری
از نفت ایران به بازارها به ثبات قیمت نفت خام و
کاهش تورم کمک میکند.روزهای پس از ۲۰
اسفند ۱۴۰۰که هماهنگکننده برجام از ایجاد
وقفهدرمذاکراتبرایاحیایتوافقهستهایخبر
داد،گوییدوفردبیشازدیگرانپیگیرازسرگیری
مذاکرات و خروج روند احیای برجام از بنبست
هستند؛ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
که نهاد متبوعش هماهنگکننده برجام است و
البته امیر قطر که تالش دارد کشورش را به عنوان
تسهیلگر این روند معرفی و تثبیت کند هر چند
که لورا روزن ،روزنامهنگار آمریکایی به نقل از یک
دیپلماتاروپاییخبردادکهخطرباختنهمهچیز
درمذاکراتبرجامافزایشیافتهوایرانوآمریکابه
دوجهتمختلفمیروند.

تداومدیپلماسیهمسایگی

رئیسیبهدعوترسمی«هیثمبنطارقآلسعید»سلطانعمان،فردادر
راسهیئتیبلندپایهعازممسقطپایتختاینکشورخواهدشد

آیت ا ...سیدابراهیم رئیسی فردا دوشنبه
به دعوت رسمی «هیثم بن طارق آل سعید»
سلطان عمان و در راس هیئتی بلندپایه ،به این
کشور سفر می کند .سفر رئیسی به مسقط،
اولین سفر مقام ریاست جمهوری ایران ،به این
کشور در دوره سلطان جدید عمان و پنجمین
سفر خارجی رئیس جمهور در  ۹ماه فعالیت
دولــت سیزدهم اســت .در همین راستا و بر
اساس اعالم ریاست جمهوری ایران مالقات
رسمی در کاخ العلم ،دیدار دوجانبه با «هیثم
بن طــارق آل سعید» سلطان عمان ،امضای
چند سند همکاری ،دیدار با ایرانیان مقیم و
دیدار با تجار و فعاالن اقتصادی عمانی از جمله
برنامه های سفر یک روزه آیت ا ...رئیسی به
این کشور است.با نگاهی گذرا به سفرهای
گذشته رئیس جمهور به روسیه ،تاجیکستان،
قطر و ترکمنستان می توان پی برد که بیش
از هر چیزی تقویت روابط دو جانبه به ویژه در
حوزه های اقتصادی محور سفرهای رئیسی
تا این جای کار بوده است .باید گفت که طبق
اظــهــارات وزیــر صمت در حاشیه سفر سال
گذشته اش به این کشور ،حجم تجارت بین

دو کشور در حدود یک میلیارد دالر است که
باید افزایش پیدا کند .در همین زمینه و به
عقیده کارشناسان ظرفیت فعلی تجارت بین
دو کشور می تواند پنج برابر افزایش پیدا کند
و با توجه به شرایط مناسب برای افزایش تنوع
کاالهای صــادراتــی ایــران و زیرساختهای
موجود برای صادرات مجدد در عمان ،ظرفیت
افزایش حجم مبادالت تجاری میان دو طرف تا
پنج میلیارد دالر وجود دارد .موضوعی که سفر
رئیس جمهور به عمان می تواند آن را تسریع
ببخشد.افزون بر این،نام عمان پیوسته در
محافل سیاسی داخل کشور با مذاکرات گره
خــورده و این کشور پیوسته نقش کلیدی در
میانجی گری بین ایران و طرف های غربی به
ویژه ایاالت متحده آمریکا ایفا کرده است .این
روزها و در پی به بن بست خوردن مذاکرات
وین ،به نظر می رسد این سفر رئیسی به مسقط
بی تاثیر روی روند مذاکرات نخواهد بود .در
عین حال اما باید تاکید کرد که عمان دیگر
همچون گذشته در ایــن مسیر تنها نیست و
قطر با فعال کردن دیپلماسی خود در حوزه
بین الملل و منطقه خود در این مسیر حرفی

برای گفتن دارد .نمونه اش هم اظهارات روز
گذشته شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر
در کنفرانس خبری مشترک با اوالف شولتز،
صدراعظم آلمان اســت که خو شبینی خود
دربـــاره حصول توافق میان ایــران و ایــاالت
متحده را ابراز کرد و از آمادگی خویش برای
کمکرسانی در حصول توافق خبر داد .گفتنی
است همواره قطر وعمان در سا لهای اخیر
یکی از میانجی گران اصلی میان ایران و آمریکا
بــوده انــد .ایــن میانجی گــری هم معطوف به
موفقیت روز افزون دوحه ومسقط در دیپلماسی
بینالمللی و منطقهای است؛ به نحوی که هم
اکنون به مرکز ثقل دیپلماسی منطقهای تبدیل
شده اند .البته وابستگی احتمالی اروپا به گاز

قطر در آینده موقعیت آن در سیاست بینالملل
را وارد فاز کانونی خواهد کرد .قطر دو دهه
اســت که در پروند ههای مختلف آفریقایی و
آسیایی و بینالمللی وساطت کرده و میزبان
طر فهای متنازعی از مناطق مختلف بحران
خیز بــوده اســت .با توجه به موفقیت قطر در
بیشتر میانجی گر یها ،در سا لهای اخیر
در کنار عمان و عراق پیا مهای مختلفی میان
آمریکا و ایران رد و بدل کرده و بیشتر تماسها
میان دو کشور نیز ناظر به این پرونده بوده است.
همچنین ،به موازات باال گرفتن نقش قطر در
ایــن میانجی گــری ،نقش میانجی گر سنتی
یعنی عمان هرچند کمی کاهش یافته اما هنوز
هم پابرجاست.

دومین شهر دریایی متحرک سپاه در راه است

انتشارعکسیازشناورلجستیکیدرحالساختشهیدمهدویدرروزهایاخیرنشاندهندهآناستکهاینشهردریاییمتحرکبهروزهایپایانی
ساختخودنزدیکمیشود

لزوم تجهیز سپاه به شناورهای بزرگ
برای ایفای نقش در مأموریتهای
جدید و مقتدرانه در زمینه حضور در
آب های دور چند سالی است که به
عنوان بخشی از راهبرد توسعهای
نــیــروی دریــایــی سپاه مــورد تأکید
قــرار گرفته و در ایــن زمینه شاهد
اقدامات مهم و راهبردی و در عین
حال مبتکرانه با بهرهمندی از دانش
جوانان این مرز و بوم هستیم.این
دامنه از نوآوریهای جدید دفاعی
و رزمــی بــرای ساخت شناورهای
سنگین ،هم راستا با توسعه انبوه
و الحاق شناورهای سبک و تجهیز
آن ها به آرایههای متنوعی بود که
بتوانند اقتدار ایران بر خلیج فارس
و دریــای عمان را حفظ کنند و در
تقابل بــا دشمنان فرامنطقهای
نیز هــمــواره دســت بــاال را به قوای
مسلح کشورمان ببخشند.گواه
بر این ادعــا نیز الحا قهای متعدد
و مستمر شــنــاورهــای پرشمار به
نیروی دریایی سپاه در سا لهای
 ۹۹و  ۱۴۰۰اس ــت کــه بــا طیف
جدیدی از تجهیزات وامکانات از
جمله پهپادها و زیرسطحیهای
هوشمند در هم آمیخت که تلفیقی
از ارتقای ُبــرد موشکهای همراه

بــا شــنــاور و قابلیت مانورپذیری
بـــاال ،ســرعــت فــراتــر از  ۹۵نــات و
گریزپذیری از جنگ الکترونیک از
جمله این قابلیتها بود.ناو شهید
رودکــی نیروی دریایی سپاه نیز با
طول  ۱۵۰متر و پهنای بیش از ۲۲
متر به مثابه شهر دریایی متحرک
جدیدی برای ایران است که با توجه
به مأموریتهای جدید سپاه برای
حضور در آب های آزاد و اقیانوسها،
فصل تازهای از حضور سپاه در عرصه
جدیدی را رقم زده اســت .این ناو
پشتیبانی تجربه موفقی از تغییر
کاربری شناورهای تجاری به نظامی
را در کشورمان نشان میدهد که

در دنیا نیز نمونههای مشابهی از
این تجربه وجود دارد .همان طور
که آمریکاییها با تغییر کاربری و
به سازی یک ناو ترابری توانستند
شناور یواساناس لوئیس بی پولر
و شناور  MV Ocean Traderرا
عملیاتی کنند ،نیروی دریایی سپاه
نیز تجربه موفق ساخت شناور شهید
رودک ــی را بــه اثــبــات رساند.سپاه
در آبــان  ۱۳۹۹شناور لجستیکی
شهید رودکــی و ارتــش در دی ماه
 ۱۳۹۹شناور لجستیکی مکران را
موسوم به ناو بندر مکران رونمایی
کرد و این دو شناور که تجربه خوبی
از تغییر کاربری و به سازی نظامی

شناورهای تجاری بودند ،دانش
ایران در این بخش را به رخ جهانیان
کشیدند.موضوعی که در شرایط
تحریمی یک موفقیت بــزرگ برای
ایران به شمار میرود و در عین حال
آرایههایی از قدرت قابل اتکا را در آب
های دور برای ایــران مهیا ساخت.
قدرتیکهبهمددآنایرانتوانستدر
اعزام یک ناوگروه به مأموریت ۱۳۳
روزه با ناوبندر مکران و ناوشکن
سهند به اقیانوس اطلس بدون هیچ
توقفی ،رکورد تازهای در این میدان
کسب کند.به تــازگــی نیز انتشار
تصویری از ناو شهید مهدوی در یک
داک به ســازی و نوسازی شناوری

در جنوب ایران (بندرعباس) نشان
میدهد این ناو پشتیبانی که حاصل
یک تغییر کاربری حرفهای کشتی
فله بــر و تبدیل آن بــه یــک شناور
لجستیکی نظامی اســت ،مراحل
پیشرفت پروژه را به خوبی طی کرده
و پــارهای از تجهیزات مخابراتی و
راداری یکپارچه نیز روی آن نصب
شــده اســت و امکانات جــدیــدی از
تأسیسات عرشه روی آن در حال
بارگذاری است.با به ثمر رسیدن ناو
شهید مهدوی ،عمال نیروی دریایی
سپاه عــاوه بر قابلیتهای رزمی
که در حوزههای مختلف برخوردار
خواهد شد ،گستره تــازهای از توان
ایفای مأموریتهای دور دست را
نیز به دست خواهد آورد تا بتواند با
اطمینان خاطر و قدرت متراکمتری
مأموریتهای خــود را به آب های
آزاد و اقیانوسها گسترش دهد.
قدرتی که در کنار نیروی دریایی
ارتـــش جــمــهــوری اســامــی ایــران
میتواند توان بازدارندگی و سیادت
دریایی ایران را به شکل بیسابقهای
ارتقا بخشد و تضمینکننده امنیت
خطوط تجاری ایــران و نیز تأمین
کننده حقوق دریانوردان و صیادان
ایرانی در آب های آزاد باشد.
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چهره

روایتتاجیکازاصالحطلبان
واقعیوبدلی
تئوریسین اصالحات  :اصالح طلبان
مجرای ارتباط با توده مردم را به حاشیه
برده اند
مــجــاور  -اصــا حطــلــبــان پــس از چندین
نــوبــت حــضــوردر مناصب و جــایــگــاه های
سیاسی مختلف ،حاال دور از قــدرت بهسر
میبرند .این وضعیت واکنش های متفاوتی
در میان اصالحطلبان داشته است؛ از تداوم
دفاع از سیاستهای گذشته گرفته تا انتقاد
از کارنامه و عملکرد اصالح طلبی  .در همین
راستا محمد رضا تاجیک تئوریسین شهیر
جــریــان اصــاحــات ،در گفت و گــوی اخیر
خود با فرهیختگان  ،حال و روز این روزهای
اردوگاه اصالح طلبی را بررسی کرده و دراین
بــاره معتقد اســت که جریان فعلی اصالح
طلبی به مفهوم اصالح طلبی خیانت کرده
است «:جریان اصالحطلبی جریانی ماهیتا
اندیشگی و گفتمانی و تاریخی و فرهنگی و
سیاسی است؛ اما جریان اصال حطلبی که
در اکنونیت ما معنا پیدا کــرده یک جریان
کامال سیاسی است که تمام آمال و آرزوهای
خود را در این خالصه کرده است که در یک
مسابقه قدرت آنهم در سطح مایکروفیزیک،
ورودی داشته باشد و سهمی از قدرت را ازآن
خود کند .بنابراین همینجا مشخص است
آن چیزی که امروز بهعنوان جریان رسمی
اصال حطلبی نامیده میشود به یک معنا
به جریان اصالحطلبی خیانت کرده و آن را
تقلیل داده و فشرده کرده و تمامی ساحات
آن را زیرسایه خود و تحتالشعاع بازی قدرت
و سیاست قــرار داده است و حیات و ممات
جریان اصالحطلبی را در گرو این گذاشته
که بتواند سهمی از قدرت و مایکروسیاست
داشته باشد و از این جهت فراموش کرده
اســت کــه چهره گفتمان از خــود قــدرت و
سیاست ساطع میکند ».مــشــاور رئیس
دولت اصالحات،با بیان این که اصالحطلبان
مجرای ارتباط با تــوده مــردم را به حاشیه
بــرد هانــد،در بررسی سیر وضعیت کنونی
اردوگاه اصالح طلبی نیز اظهار می کند «:
بهعقیده من جریان اصالحطلبی در راس،
بــا کنش غیرعقالیی و غیراصال حطلبانه
برخی اصال حطلبان دچــار چنین بحرانی
شده است و ما امــروز آن سرمایه اجتماعی
و آن استعدادی را که زمانی میتوانست
بهصورت ایجابی نیروهایی را بسیج کند و
با طرح مفاهیم و اید ههای نو و آموز ههای
نو و گفتمان متفاوت عمل کند ،از دست
دادهایم .اما بحران میتواند چهره ژانوسی
داشته باشد .بهقول هابرماس :در بحران
است که هویت به مسئله تبدیل میشود».
تاجیکدربخشدیگریازمصاحبهاخیرخود
دربــاره نسبت اندیشه اصال حطلبی خود با
انقالب میگوید« :من کامال به اصالحطلبی
میاندیشم که به تکانههای اصیل انقالب
بــرگــردد ،نه ایــن که عبور کند ».وی میان
اصال حطلبی ،رادیکالیسم و براندازی نیز
اینگونه فاصلهگذاری میکند« :هر کسی
که وارد رادیکالیسم میشود ،هرچه باشد،
اصالحطلب محسوب نمیشود ،فقط نامی
را دارد و فقط در این کالبد حرکت خود را
انجام میدهد و کسی که معتقد است از درون
نمیتوان تغییری ایجاد و با همین ارزشها و
در این چارچوبها نمیتوان فضا ایجاد کرد
و باید بیرونی و کامال اکسترنال ایستاد که
نمیتواند اصالحطلب باشد».
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